
 
 

 
 

O V Colóquio de Governança Pública da EGPA (V CGP) é um espaço de discussão, proposição e disseminação 

de estudos e pesquisas focadas na governança pública, nos processos de inovação e na integração entre as 

instituições públicas. Este V CGP ocorrerá de maneira híbrida, em que palestras e apresentação de trabalhos serão 

realizados de forma presencial e/ou virtual, conforme definido a priori. 

Neste ano de 2022, será realizado em novembro e seu tema será “A importância da formação no serviço público: 

tecendo diálogos acerca da qualificação dos servidores públicos no contexto atual”. Com a realização do evento 

objetiva-se fomentar o debate sobre a importância da formação dos servidores públicos, nos dias atuais, pelas 

diversas escolas de governo e de administração, além de outros órgãos que desempenham essa função no serviço 

público, em todas as esferas de governo e outras instituições correlatas. 

A importância das escolas de governo e das escolas de administração pública para formação de servidores públicos 

no Brasil é um tema de destaque na literatura do campo de públicas que se dedica a investigar estruturas, 

treinamentos e desenvolvimento de servidores nas três esferas de governo. Estudos realizados na 1ª década dos 

anos 2000 mostram haver poucas pesquisas sobre essas instituições, e o diagnóstico produzido pelos autores 

indicava elevada heterogeneidade entre as escolas. No início da 2ª. década o número de estudos sobre o tema 

cresceu com destaque para escolas do legislativo e municipais e apontam a necessidade de financiamento dessas 

escolas. Com a pandemia iniciada em 2020, a entrega de serviços do estado à sociedade impôs aos servidores 

públicos a necessidade de novos aprendizados digitais, e novas competências e capacidades tiveram de ser criadas 

ou reconfiguradas. 

O evento vem se consolidando no cenário local e nacional com a participação efetiva de servidores públicos, 

universitários, professores, pesquisadores, alunos de especialização, mestrado e doutorado. Nele serão discutidos 

aspectos relacionados ao papel estratégico na administração pública das escolas de formação dos servidores 

públicos através do desenvolvimento das competências necessárias para que os processos operacionais e 

organizacionais sejam (re)configurados, integrando conhecimento e competências dos servidores públicos (suas 

práticas), a inovação tecnológica disponível e a gestão dessas competências pelos gerentes públicos ligados às 

metas dos planos, programas e atividades governamentais e de estado. 

Datas importantes: 

12/09/2022 - Abertura das inscrições online no evento (links de inscrição abaixo); 

12/09/2022 - Abertura das submissões de artigos (disponibilização do link e orientações de submissão de artigo) 

30/09/2022 - Divulgação da programação completa na Internet; 

09/10/2022 - Data limite para submissão de artigos; 

02/11/2022 - Divulgação dos resultados dos trabalhos aprovados; 

03/11/2022 - Devolução dos artigos aprovados com os ajustes de conteúdo solicitados pelos revisores para revisões 

textuais e de normas técnicas; 

07/11/2022 - Início do evento; 

09/11/2022 - Encerramento do evento; 

21/11/2022 - Prazo final para entrega dos ajustes; 

30/11/2022 - Publicação dos Anais do V CGP no site da EGPA, incluindo todos os artigos aprovados. 

 

Link de Inscrição: Servidor Público 

Link de Inscrição: Público em Geral 

Link de Submissão: Submissão de artigo 

 

 

 

 
 

https://forms.gle/79pebBHxZgfvVG4GA
https://forms.gle/8EK6MDp6v8dHLb5q9
https://forms.gle/wnKWEvfh6Jc13Dpf7

